
Op de bres voor Nederland 

Maandbrief september 2016 

 

2 Kronieken 6:19 ‘Schenk dan aandacht aan het gebed van uw dienaar en aan zijn smeekbede, Here mijn 

God, door te luisteren naar het roepen en naar het gebed dat Uw dienaar voor Uw aangezicht bidt.’ 

 

Beste bidders, 

 

Hierbij de dank- en gebedspunten voor de maand september. 

NEDERLAND 

 Bid voor de trainings-en vriendendag van 17 september in Voorthuizen. Kom zelf als u kunt en neem anderen mee. 

In de middag zal Kees van der Staaij spreken in verband met de start van de gebedsactie voor de landelijke 

verkiezingen van 15 maart 2017. Opgave opdebres@solcon.nl 

 Bid voor de cursus Eindtijd en wederkomst. Deze cursus van vijf avonden wordt in Voorthuizen gehouden. De 

eerste avond is 26 september. De overige avonden zijn 3, 10, 17 en 24 oktober. Bid voor de juiste deelnemers. De 

onderwerpen zijn o.a. wederkomst, Israël, Jeruzalem en de gemeente in de eindtijd. Docent: Cees Vork.  

 Bekering in verband met de huidige moraal en wereldsgezindheid in ons land. Heer, geef een diepe bekering. 

 Wijsheid in verband met de integratieproblematiek. 

 Bid om een geest van leven t.o.v. de doodscultuur (door abortus en euthanasie). Heer, verlos ons van de boze. 

 Geest van bevrijding vanwege verslavingen. 

 Voor diepe eenheid, liefde en kracht in de gemeente van Jezus, Efeziërs 4:1-6. 

 Bid dat christenen wakker worden voor de taak die God voor hen heeft, dat ze Zijn stem beter leren verstaan en 

gaan doen wat Hij zegt. Bid dat hierdoor een leger van voorbidders op gaat staan dat grote invloed heeft. 

 Op de derde dinsdag in september (20 september) is het prinsjesdag. De regering zal in de Tweede Kamer haar 

plannen en begroting voor gaan stellen. Daaropvolgend zijn er debatten. In verband met de verkiezingen van 15 

maart 2017 zullen deze debatten in het licht staan van deze verkiezingen. Bid dat God de debatten gebruikt om de 

juiste mensen naar voren te laten komen. Bid dat de christelijke leiders helder en duidelijk hun standpunt naar 

voren zullen brengen. 

 Dank God dat Jezus alle macht heeft in Nederland en dat de dag gaat komen dat elke knie voor Hem neerknielt, 

Filippenzen 20:10. Dank God dat we mee mogen strijden in gebed en geloof totdat dit volledig zichtbaar wordt.  

ISRAËL EN JERUZALEM 

 Dank God dat de gebeden om het stoppen van de steekpartijen is verhoord. 

 Blijf bidden om waakzaamheid voor de autoriteiten in verband met terroristische aanvallen. 

 Bid om eenheid binnen de regering Netanyahu. 

 Blijf God aanroepen om de terugkeer van Joden uit de gehele wereld. Enkele honderden keerden de afgelopen 

weken terug vanuit Canada en de VS. Stap voor stap vervult God Zijn woord. 

 God bouwt Jeruzalem en verzamelt Israëls verdrevenen, Psalm 147:2. Jeruzalem wordt letterlijk gebouwd. Overal 

zijn bouwkranen bezig. Ook wordt Jeruzalem geestelijk klaar gemaakt om de hoofdstad te worden van alle volken, 

Zacharia 14. Daarom is een gebed voor Jeruzalem een gebed voor alle volken. Als Jeruzalem haar plaats van 

vrede en recht kent zal dat doorwerken naar alle volken. Dat is Gods plan. Eerst Israël met Jeruzalem en dan de 

volkeren. 

 Bid dat vele Joden die bij de Klaagmuur bidden door de Heilige Geest worden aangeraakt.  

BEMOEDIGINGEN 

 Er zijn nu 44 hoofdsteden bezocht met het proclamatiegebed uit Psalm 96:10 ‘Zegt onder de volken, de Here is 

Koning.’ 

 Dank voor de sporters die tijdens de Olympische Spelen in Rio getuigden van Jezus. 

 Dank voor Gods zegen, ook op economisch gebied, ondanks de vele zonden in ons land. Dat is Zijn genade. 

 Dank voor alle gebeden die worden opgezonden voor ons land zowel binnen als buiten Nederland. Gods Geest 

inspireert mensen om te blijven bidden en te geloven voor Nederland. 

 Zowel de huidige Duitse regeringsleider Merkel als de huidige Engelse premier May zijn dochter van een 

dominee. Bid dat datgene wat zij mee hebben gekregen van het evangelie zal doorwerken in hun beleid. 

TENSLOTTE 

De vakanties zijn achter de rug. Een nieuw seizoen staat voor ons. Laten we met volharding blijven bidden en 

geloven dat God ons land op het oog heeft, dat Hij onze gebeden hoort en op Zijn wijze en tijd zal verhoren. We 

weten dat uiteindelijk Zijn Naam zal worden geheiligd, Zijn koninkrijk komt en Zijn wil zal worden gedaan. 

Mede door de gebeden heen. 

 

De Here zegene u, 

Het Op de bresteam 

mailto:opdebres@solcon.nl

